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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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1.บทสรุปของผู้บริหาร

การประดิษฐ์ “อุปกรณ์กดห้ามเลือด” ของหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เกิดขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหาหน้างานของบุคลากรห้องรับบริจาคเลือด ปัญหาคือผู้บริจาคเกล็ดเลือดมีเลือดออกซ้ าหลังบริจาคในห้องน้ า เนื่องจากระยะเวลาในกดห้ามเลือดไม่
นานเพียงพอ การเห็นเลือดเป้ือนร่างกายเสื้อผ้าสร้างความตระหนกตกใจให้กับผู้บริจาคและท่านอื่นที่พบเจอ เป็นภาพจ าหรือประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจ 
รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาคได้  จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ในครั้งนี้ 

ทีมงานใช้หลักการ PDCA อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการค านึงถึงความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้าทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การวิเคราะห์
หาสาเหตุ (Root-Cause Analysis) และแนวคิด Design Thinking ในการพัฒนา  จนท าให้อุปกรณ์กดห้ามเลือดสามารถน ามาใช้ป้องกันปัญหา
เลือดออกซ้ าหลังบริจาคได้ดี เมื่อน าไปใช้งานจริงและประเมินความพึงพอใจของท้ังผู้ใช้และผู้บริจาค พบว่าได้ค่าคะแนนท่ีสูงกว่าเป้าหมาย รวมท้ังได้ยื่นขอ
จดสิทธิบัตรและมีแผนปรับปรุงพัฒนา ต่อยอดเพื่อน าไปใช้ที่หอผู้ป่วยต่างๆในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และโรงพยาบาลอ่ืน   

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้ คือ การยึดถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสิ่งส าคัญ การมองหาโอกาสจากปัญหาอย่าง
สม่ าเสมอ ความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค รวมทั้งการมีระบบพ่ีเลี้ยงหลายระดับ ตั้งแต่หน่วยงานต้นสังกัดและระดับคณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515

โดยเป็นคณะแพทย์ภูมิภาคแห่งที่ 3 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกของภาคใต้ 

โดยได้รับพระราชทานพระนาม “สงขลานครินทร์” ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ 

ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุข

คณะแพทย์ แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น 1) กลุ่มงานบริหารคณะ 2) กลุ่มงานวิชาการ 3) กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 4) กลุ่มงาน
พันธกิจเพื่อสังคม รวมบุคลากร 5,974 คน (ณ 31 มี.ค. 64) 

วิสัยทัศน์ คือ คณะแพทยศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์

พันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ผลิตและพัฒนาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม โดยยึดถือประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 2) ให้บริการด้านรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศจนถึงระดับเหนือกว่าตติยภูมิ ด้วยจิตวิญญาณ โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
แห่งความเป็นมนุษย์ 3) สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ บนพื้นฐานวัฒนธรรม การวิจัยและนวัตกรรม 4) ให้บริการวิชาการ ที่
ตอบสนองความต้องการของสังคมไทย และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล 

ค่านิยม คือ Mankind Excellence Dedication Professionalism Social responsibility Unity 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวงั
ของ "ลูกค้าของกระบวนการทีน่ าเสนอ" 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มลูกค้า ความต้องการหลัก/ ความคาดหวัง
คุณลักษณะด้านคุณภาพ/ดัชนีชี้วัดคุณภาพ

ของ “อุปกรณ์กดห้ามเลือด”
ผู้บริจาคเลือด ผู้บริจาคเกล็ดเลือด

(ผู้รับบริการ)

- ได้บริจาคตามที่ต้องการ

- มีความปลอดภัยในการบริจาค

- ระยะเวลาในการบริจาคที่เหมาะสม

- มีความพึงพอใจในบริการ

- ป้องกันเลือดออกซ้ าหลังบริจาค เพิ่มความปลอดภัย 

ลดภาวะแทรกซ้อนจากการมีเลือดออก

- กดห้ามเลือดได้ดี  ใช้มือและแขนได้สะดวก

- เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
เจ้าหน้าที่คลังเลือดฯ : แพทย์ 

พยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาล

(ผู้ให้บริการ)

- ผู้รับบริการมีความปลอดภัยไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาค

- ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ ประทับใจ

- เลือดและเกล็ดเลือดมีคุณภาพและเพียงพอ

- ป้องกันเลือดออกซ้ าหลังบริจาค เพิ่มความปลอดภัย ลด

ภาวะแทรกซ้อนจากการมีเลือดออก

- กดห้ามเลือดได้ดี ใช้งานสะดวก ใช้ซ้ าได้ 

-เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ให้บริการ

-เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้บริจาค (มือที่สาม)



งานบริการ : การรับบริจาคเลือด
ปีละประมาณ 23,000 ราย 
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานบริการ:การรับบริจาคเกล็ดเลือด
ปีละประมาณ 1,000 ราย 

7
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขัน้ตอนการรับบริจาคเลือด



การเจาะหลอดเลือดด าที่ข้อพบัแขนและการห้ามเลือด
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1 2

3



เปรียบเทียบขนาดเข็มที่ใชใ้นการบริจาคเลือด
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

ไม้จิ้มฟันเข็ม No.21
(0.80mm)

เข็ม No.16
(1.20mm)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11

กดห้ามเลือด 5 นาที



4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

แนวคิดที่มา :
พบอาการ

เลือดออกนอก
เส้นเลือดหลัง

บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สภาพ
ปัญหา
จาก

เลือดออก
นอก

หลอดเลือด



14คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้บริจาคเกล็ดเลือดรีบลุกจากเตียงเข้าห้องน้ า  
ขณะท าภารกิจ มือไม่ว่างกดรอยเจาะ

ผู้บริจาคเป็นลม อ่อนเพลีย ไม่มีแรง   

ผู้บริจาคไม่กด : ลืมกด  ใช้โทรศัพท์มือถือ  

วิเคราะห์สาเหตุของการกดห้ามเลือดไม่ดีพอ

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 



15คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลือดออกซ้ า 
เสียเลือด อาจเป็นลมหาก

เสียเลือดมาก

รอยเจาะบวม 
เขียวช้ า ปวด

ด้านจิตใจท าให้
ผู้บริจาคไม่ประทับใจ 

ไม่พึงพอใจ 
ผู้พบเห็นตกใจ 
หวาดเสียว 

เจ้าหน้าที่กังวล

ผู้บริจาคเสียเวลาอยู่
ในหน่วยคลังเลือด

นานขึ้น

เลือดเปรอะเปื้อนร่างกาย 
สิ่งแวดล้อม

เป็นการแพร่กระจายเชื้อ ท าให้
มีต้นทุนในการดูแลท าความ

สะอาด 

ผลจากการกดห้ามเลือดหลังบริจาคไม่ดีพอ

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

แนวความคิด

• ต้องการอุปกรณ์มาใช้ห้ามเลือดแทนมือกด 
• ขณะใช้อุปกรณ์ สามารถใช้มือ และแขน  

ท ากิจกรรมได้ตามปกติ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ออกแบบและประดิษฐ์  

17

ข้อดี   กดห้ามเลือดได้ 

ข้อด้อย ใช้งานและเคลื่อนย้ายแขนไม่สะดวก

หมอนหนัก
ยางยืด 

ปุ่มกด 

หมอนรองแขน 

เทปตีนตุ๊กแก

PDCA ครั้งที่ 1
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ปรับปรุงหมอนรองแขนให้รองเฉพาะข้อศอก 
ลดขนาด ลดน้ าหนัก ยึดกระชับขึ้น 

ข้อดี      ใช้งานง่าย สะดวก น้ าหนักเบา  กระชับ  เคลื่อนไหวแขนได้
ข้อด้อย หมอนรองข้อศอกหุ้มด้วยผ้าท าความสะอาดยาก  

บางคร้ังปุ่มกดไม่ตรงต าแหน่งรอยเจาะ
เพราะพื้นผิวที่กดเป็นส่วนโค้ง  

PDCA ครั้งที่ 2
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ปรับปรุงปุ่มกดเป็นวงกลมแบนเพ่ือเพิ่มพื้นที่กด  เปลี่ยนวัสดุหุ้มหมอนรอง
ข้อศอกจากผ้าเป็นหนังเทียม   เพิ่มฟองน้ ารองใต้ข้อศอกให้นุ่ม

ข้อดี กดห้ามเลือดได้ดี  กระชับ  ใช้งานสะดวก 
น้ าหนักเบา วัสดุเป็นหนังเทียม         
ท าความสะอาดง่าย ใช้ซ้ าได้ คงทน  ใช้ได้ทุก
ขนาดแขน  ใช้มือและแขนท ากิจกรรมได้สะดวก

PDCA ครั้งที่ 3
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การใช้อุปกรณ์กดห้ามเลือดในผู้บริจาคเลือด

PDCA 1 PDCA 3PDCA 2ก่อนท า



21คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

* อุปกรณ์ปรับแรงกดได้ตามต้องการ 
( ปรับยางยืดทบกัน 0.5-1.5 นิ้ว ตามขนาดของแขน ) 

* ใช้เวลากดประมาณ 5 นาที   
force sensitive resistor

* จากการศึกษาแรงกดโดยใช้ force sensitive resistor 
* ผู้บริจาคเลือดที่ใช้มือกด  ค่าเฉลี่ยของแรงกด = 4.7 นิวตัน (SD = 2.96)

การควบคุมมาตรฐาน

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 

มีความปลอดภยัสงู
เพราะแรงกดปรบัไดต้ามตอ้งการ



ท าความสะอาดอย่างไร
ท าความสะอาดอปุกรณด์ว้ยน า้สบู่
หรอืเช็ดดว้ยแอลกอฮอล ์ใชซ้  า้ได้

อุปกรณ์แยกเปลี่ยนชิ้นส่วนได้
ราคา 300 บาทต่ออัน(handmade)

ยางยดืเปล่ียนเม่ือไร
ยางยืดเปลี่ยนไดเ้ม่ือเสื่อม   

(มีความยาวมากกวา่เดิม 5%) 

6. การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



;bการใช้งานอุปกรณ์  กาการปรับ ร

6. การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 

วธิีการ
ใช้งาน
อุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



การใช้อุปกรณ์กดห้ามเลือดในผู้บริจาคเกลด็เลือด 

25คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 



การใช้อุปกรณ์กดห้ามเลือด ขณะท าภารกจิส่วนตัว เพิม่ความสะดวกให้ผู้บริจาค

26คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 



27คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรณีผู้บริจาคเป็นลม อ่อนเพลีย ต้องดึงเข็มออกทันที กดห้ามเลือด                                                                
ปรับท่านอนศีรษะต่ าขาสูง ให้ดมแอมโนเนีย วัดความดันโลหิต                                                                       

การใช้อุปกรณ์ช่วยลดภาระงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล เพ่ิมความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ี

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 



ในกรณีที่ผู้บริจาคถูกเจาะแขนทั้งสองข้าง 
เช่น ผู้บริจาคที่เส้นเลือดเล็ก เจาะยาก เจาะไม่ส าเร็จ ต้องเจาะแขนใหม่ 

การใช้อุปกรณ์ท าให้การท างานสะดวกขึ้น

28คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 



การใช้อุปกรณเ์พิ่มความสะดวกในท ากิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้บริจาค
โดยไม่ต้องกดห้ามเลือดเอง

เพิ่มความพึงพอใจ  ความประทับใจ  แก่ผู้บริจาคเลือด

29คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 



30คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 

สรุปผลเป็นมาตรฐานการใชง้าน

• น ามาใช้กดห้ามเลือดในการรับบริจาคเลือดและบริจาคเกล็ดเลือดของ
หน่วยคลังเลือดฯ ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเลือดออกซ้ า เช่น    

• ผู้บริจาคเกล็ดเลือด  

• ผู้บริจาคที่เป็นลม  อ่อนเพลีย  

• ผู้บริจาคที่ถูกเจาะแขนทั้งสองข้าง

• หรือเพื่อเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคที่ต้องการท ากิจกรรม
ต่างๆ  
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน
และประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลลัพธ์, ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

Productivity
ประสิทธิภาพการห้ามเลือด ขึ้นกับการกดของ
ผู้บริจาค แรงกดอาจไม่สม่ าเสมอ  

การใช้อุปกรณ์มีแรงกดคงที่สม่ าเสมอ
*** ผลการใช้งานไม่มีเลือดออกซ้ า ร้อยละ  100

Quality
อุบัติการณ์การมีเลือดออกนอกหลอดเลือด  
ร้อยละ 4.6 (เลือดออกซ้ า  รอยช้ า เขียว)

ลดอุบัติการณ์เลือดออกนอกหลอดเลือด (อยู่ระหว่างวิจัย)
ผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจ 4.86 คะแนน
ผู้รับบริการ มีความพึงพอใจ  4.75 คะแนน จาก 5 คะแนน

Cost
มีต้นทุนในการดูแลหากเกิดเลือดออกซ้ าเช่น 
ค่าท าความสะอาด 22,000 บาทต่อปี

ไม่มีต้นทุนในการแก้ไขปัญหาเลือดออก
ค่าอุปกรณ์ 3,000 บาท

Delivery
ผู้บริจาคเสียเวลานานขึ้น 
เจ้าหน้าที่ต้องดูแลมากขึ้น

ไม่เสียเวลาทั้งผู้บริจาคและเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเลือดออก
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

31
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลลัพธ์ ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

Morale
ผู้บริจาคไม่ประทับใจ ไม่พึงพอใจ
สร้างความตื่นตระหนกต่อผู้พบเห็น

ผู้บริจาคมีความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาค
ท าให้มีเลือดเพียงพอต่อการใช้ของผู้ป่วย

Safety
มีความเสี่ยงจากภาวะเลือดออกซ้ า เป็นลม
มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเลือด  ติดเชื้อ 

เพิ่มความปลอดภัยในการบริจาค
ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเลือด

Environment มีการปนเปื้อนเลือด การแพร่กระจายเชื้อ ไม่มีการปนเปื้อนเลือด ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อ

Ethics
เน้นความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ด้วยการป้องกันปัญหา
เน้นจิตส านึกการบริการสร้างความประทับใจ
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานได้รับ  
• รางวัลชนะเลิศ  จากการประกวดไคเซ็น ของสาขาวิชาพยาธิวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปี 2562

• ร่วมเสนอผลงานกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยมในงานมหกรรมคุณภาพภาค
ราชการและโรงพยาบาล ประจ าปี 2563  กระทรวงอุตสาหกรรม

• รางวัล Golden Award เวที Thailand Kaizen Award 2020 
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

• การท า PDCA หลายครั้ง ท าให้มีต้นทุนในการท าต้นแบบ (prototype)  ต้องจ่ายเองก่อน ถ้าส าเร็จจึงจะขอให้ 

หน่วยงานสนับสนุนได้  ปัจจุบันมีศูนย์นวัตกรรมของคณะแพทยศาสตร์ให้ความช่วยเหลือครบวงจร

• อุปกรณ์ มีหลายชิ้นมาประกอบกัน ท าให้ใช้เวลานานในการท าแต่ละชิ้น ข้อดี เปลี่ยนชิ้นส่วนได้

• การเสนอความคิดเห็น ค าติชม มีความส าคัญในการพัฒนางาน เจ้าหน้าที่ควรเปิดใจในทุกความคิดเห็นและให้ติชม

ได้อย่างอิสระ  เพ่ือน ามาปรับปรุงชิ้นงานจนสามารถใช้งานได้ดีตรงความต้องการ

• ราคาอุปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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8. ความท้าทายต่อไป 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แผนการปรับปรุงในอนาคต

• ปรับปรุงรูปแบบให้สวยงาม น่าใช้มากขึ้น  ของเด็กเป็นการ์ตูน

• ท าหลายขนาด เพ่ือใช้ได้ทุกวัย ต่อยอดน าไปใช้ที่หอผู้ป่วยต่างๆ

ที่มีข้อจ ากัดในการกดห้ามเลือดจากการเจาะหลอดเลือดด าที่ข้อพับแขน

• ขยายผลเพ่ือน าไปใช้ที่โรงพยาบาลอื่นๆ
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

1. น าปรัชญา “ท างานโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง” มาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

2. มองหาโอกาสจากปัญหาที่เจอหน้างาน มองจากมุมลูกค้า (User Experiences)

3. อดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแม้จะต้องปรับกระบวนการหลายรอบ PDCA

4. ระบบพี่เลี้ยงในหน่วยงาน (สาขาวิชาพยาธวิิทยาและคณะแพทยศาสตร์)

5. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริจาคเลือด เกิดการบอกต่อ (word of mouth) ให้ผู้บริจาคท่านอื่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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10. เอกสารอ้างอิง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจดสิทธิบัตร
อยู่ในระหว่างด าเนินการ เลขที่ค าขอ 1702002568



Thank you
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